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Inledning

Huddingemodellen
I din hand håller Du just nu Huddingemodellen, vår gemensamma plattform som gör att vi har en 
reglerad och välorganiserad verksamhet att vara stolta över. Med 1999 års Huddingemodell och 
SvFF:s ”Spela, lek och lär” som utgångspunkter har den nya Huddingemodellen tagits fram av 
föreningens ledare, styrelse och ungdomskommitté. Den innehåller de riktlinjer vi alla ska följa och 
är ett viktigt dokument att ta del av för dig som medlem. Vår förhoppning är att den ska vara ett 
levande dokument, i bemärkelsen att den påverkar den dagliga verksamheten ute på planerna. 
Använd gärna Huddingemodellen som uppslagsbok och en hjälp i olika situationer Du eller ditt lag 
kan hamna i.

Värdegrund
Huddinge IF´s motto är fotboll för alla. Det innebär att vi välkomnar alla barn och ungdomar 
att delta i verksamheten, så länge det går att organisera med ideella krafter. 

                                          Vi tror att barns och ungdomars fotbollsspel bygger på att;
• ha roligt med sin idrott
• idrotta på sina egna villkor

                                           Fotboll för alla betyder också att alla är lika mycket värda i Huddinge IF oavsett 
fotbollsmässig talang, att vi prioriterar flickors och pojkars idrottande på samma sätt och 
att vi aktivt verkar för att alla oavsett bakgrund ska känna sig välkomna i föreningen. Vi tar 
aktivt avstånd från rasism och främlingsfientlighet och motverkar all former av 
diskriminering, mobbing och nedsättande språk.

                                           I Huddinge IF är individen prioriteten, inte enskilda lag och tillhörigheten med föreningen ska alltid 
vara större än lagtillhörigheten. Med utgångspunkt från värdegrunden har föreningen formulerat 
ett antal målsättningar som Du kan läsa under avsnittet ”Målsättning”.
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Styrdokument
I utformningen och genomförandet av verksamheten har Huddinge IF anslutit sig till 
Riksidrottsförbundets riktlinjer om;

• Barn- och ungdomsidrott
• Motions- och elitidrott för ungdom
• Alkohol och tobak
• Antidopingpolicy
• Diskriminering (sexuelläggning, funktionshinder, integrering)
• Jämställdhet
• Mobbing och trakasserier
• Klimatpolicy
• Trafiksäkerhet

Dessa styrdokument finns på www.rf.se

Omfattning
Ungdomsverksamheten omfattar spelare i Huddinge IF mellan 5-16 år. Seniorverksamhet är 
från 17 år. Enligt SvFF´s riktlinjer är verksamheten uppdelad i barnidrott 5-12 år och 
ungdomsidrott 13-18 år. 

Övrigt
Aktuell information om föreningen såsom, stadgar, organisation, styrelse, 
ungdomskommittén,  ekonomi, medlemsavgifter mm finns på www.huddingeif.se
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Målsättningar

                                          Sociala målsättningar
• Fostra barn och ungdomar till ansvarskännande individer som respekterar regler, normer 

och sina medmänniskor såväl inom fotbollen som i samhället i övrigt. 
• Skapa ett grundläggande intresse för idrott och främst då fotboll, hos våra barn och 

ungdomar. 
• Sträva efter att alla spelare känner glädje under den tid de är aktiva i vår förening och vill 

återvända som ledare.
• Att bejaka integration och föreningen som mötesplats för medlemmar med olika etnisk och 

kulturell bakgrund.

 Verksamhetsmålsättningar
• Att föreningen har en sund ekonomi i balans och att verksamheten följer riktlinjerna i 

Huddingemodellen.
• Att kunna erbjuda plats i föreningen till alla barn och ungdomar som vill spela och att 

Huddinge IF är det självklara valet för fotbollsintresserade barn och ungdomar i våra 
upptagningsområden. 

• Utbilda egna duktiga fotbollspelare till seniorverksamheten. 
• Genom bredd och elit på ungdomssidan skapa möjlighet för varje spelare att utvecklas 

utifrån den nivå man befinner sig på och det intresse man har. 
• Att genom duktiga ledare få så många spelare som möjligt att fortsätta spela så länge som 

möjligt.

Verksamhet

            Grupperingar:
      5-6 år  Fotbollsskola                         10-12 år   7-manna S:t Erikscupen
      7 år     Huddingemästerskapen      13-16 år   11-manna S:t Erikscupen
      8-9 år  5-manna S:t Erikscupen      17-19 år   Pojk-, juniorallsvenskan, seniorfotboll 

Lagindelning pojkar
Pojkarna delas upp i kvarterslag efter geografisk tillhörighet efter första årets fotbollsdagis (5 år) 
Lagen bildas så långt som möjligt efter skol, fritids och bostadsområden. Detta för att barnen skall 
känna trygghet och ges möjlighet att spela fotboll med sina kamrater samt för att skapa en naturlig 
förutsättning för ”spontanidrott” på fritiden.

4



Lagindelning flickor
Flickorna bildar en permanent träningsgrupp redan första året (5 år). Om träningsgruppen 
är stor anmäls så småningom flera lag till S:t Erikscupen och turneringar, man fortsätter 
dock att träna tillsammans. 

Fotbollsskolan 5 år
Inbjudan att delta skickas ut till alla barn i aktuell ålder.
Kallelse till föräldraträff där föreningen presenteras och föräldrar tillfrågas om att vara ledare. 
Föreningen utser ledare.
Föräldratränarutbildning erbjuds innan verksamheten startar.
Verksamheten bedrivs en gång i veckan under april-oktober med sommaruppehåll under skollovet.

                                         Flickorna bildar en permanent träningsgrupp, medan pojkarna bildar temporära träningsgrupper 
som bara gäller det första året på fotbollsskolan.
Syftet med 5-åringsverksamheten är att vara en introduktion till fotbollen där barnen får öva sig 
genom att leka med boll och spela fotboll med utgångspunkt från sina egna förutsättningar. 
Höstavslutning med medaljutdelning. Ingen verksamhet under inomhussäsongen.

Fotbollsskolan 6 år
Inbjudan att delta skickas ut till alla barn i aktuell åldersgrupp.
Kallelse till föräldraträff där föreningens presenteras och föräldrar tillfrågas om att vara ledare.
Föreningen utser ledare.
Pojklagen bildas så långt som möjligt efter skol-, fritids- och bostadsområden.
Detta för att barnen skall känna trygghet och ges möjlighet att spela fotboll med sina kamrater 
samt för att skapa en naturlig förutsättning för ”spontanidrott” på fritiden.
Flicklaget fortsätter verksamheten med permanenta träningsgrupper. 
Träning en gång i vecka.
Utomhussäsong april-oktober, höstavslutning med medaljutdelning.
Möjlighet till inomhusträning en gång i veckan under vinterhalvåret, i mån av intresse från laget 
och tillgång till halltider som kan variera från år till år och inte kan garanteras av föreningen.

Träningsinnehåll fotbollsskolan 5-6 år
Teknisk träning under lekfulla former:
Avser all individuell bollträning och fokuserar på:
Bollbehandling – vän med bollen.
1 mot 1 - Finter och dribblingar - vändningar
Koordination och balans i fotbollslekar

7 år  Huddingemästerskapen (internserie)
Lagindelningen behålls som föregående år.

Träning
Utöver momenten som redan övats i fotbollsskolan kan man nu börja lägga till passningsövningar, 
tillslags- och nickövningar, samt öka tiden för smålagsspel på träning.

Säsong 
Huddinge IF arrangerar en internserie under utomhussäsongen och betalar en inomhuscup under 
vintern. Föreningen erbjuder tider för inomhusträning och rekommenderar att lagen har 
verksamhet även under vintersäsongen.  Möjlighet att för första gången delta i Huddinge IF:s 
sommarfotbollsskola. Deltar i Mälarvik Cup för första gången på våren.
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8 - 9 år S:t Erikscupen 5-manna
Träning
Basen i verksamheten. Avser all individuell bollträning och fokuserar på:

• Bollbehandling
• 1 mot 1 - Finter och dribblingar - vändningar
• Passning – mottag/medtag
• Tillslagsträning - skott - avslut - inlägg
• Huvudspel

Den tekniska träningen skall bedrivas genomgående. Variation, effektivitet och många 
bollberöringar och repetitioner står i fokus. Koncentrationen är oerhört viktig. Möjlighet till extra 
träning för alla finns genom den ”Talangutveckling” som föreningen arrangerar med fokus på 
individuell teknik för både flickor och pojkar en gång i veckan under utomhussäsongen. Se ”Övriga 
riktlinjer för ungdomsverksamheten”.

                                           Match
Lämpligt att lagen har 7-9 spelare med sig till matchen, så att alla får tillräckligt med speltid. 
Spelarna ska ges möjlighet att pröva på olika positioner under match. Matchgaranti tillämpas, se 
avsnittet ”Match”.
Lagindelning
Lagen behåller sina indelningar sedan Fotbollsskolan. Spelare som vid 8-9 års ålder behöver extra

                                                    stimulering kan eftersamråd med ungdomskommittén träna ett extra pass med en äldre 
åldersgrupp. Vid behov sker sammanslagning mellan geografiskt närbelägna lag.

Säsong
Utomhusträning en till två gånger i vecka.
Inomhusträning en gång i vecka.
Deltagande i S:t Erikscupen. Inom träningsgrupperna finns möjlighet att anmäla flera lag till S:t 
Erikscupspel. 
Deltar i föreningens egen vårturnering..
Möjlighet att delta i en av föreningen betalad inomhuscup.

10-11 år S:t Erikscupen 7-manna
Träning
I den här fasen ska man fortsätta träna individuell teknik, vän med bollen, nicka, skjuta, 
bollmottagning och passningsspel. Att använda sig av smålagsspel ger mycket utbyte och 
träningsmöjlighet. Träna även grundförutsättningar för fotboll – efter denna fas ska spelarna förstå 
och behärska baskunskaperna i anfallsspel och försvarsspel. Möjlighet till extra träning finns genom 
den ”Talangutveckling” som föreningen arrangerar med fokus på individuell teknik för både flickor 
och pojkar en gång i veckan under utomhussäsongen. Se ”Övriga riktlinjer för 
ungdomsverksamheten”.

Match
Rekommenderat antal spelare till match är 10-11. Fokus på matcherna är glädje och inlärning. I 7-
manna fotbollen väljer man själv vilken serienivå man spelar i. Tabeller finns men påverkar inte 
serietillhörigheten kommande säsong. Matchgaranti tillämpas, se avsnittet ”Match”.

Lagindelning
Lagen behåller sina indelningar sedan 8-9 årsåldern.
Vid behov sker sammanslagning mellan geografiskt närbelägna lag.
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                                                    Lagindelning forts.
                                                    För att öka samhörigheten inom föräldragruppen och klubbkänslan ansvarar föräldrarna i 11 

årsgruppen för cafeterian under Huddinge IF´s egen vårturnering.
                                           Arbetet med att bilda utvecklingslag och breddlag på pojksidan påbörjas och är klar till övergången 

till 11-mannaspel, se avsnittet ”Utvecklingslag och breddlag”. För flicklagen beslutar ledarna om 
nivågruppering på träning och match från 10 års ålder. 

Säsong
Träningsläger kan genomföras enligt ”Riktlinjer för cuper och träningsläger”
Utomhusträning en till två gånger i vecka.
Deltar i Huddinge IF´s egen vårturnering
Deltagande i S:t Erikscupen. Inom träningsgrupperna finns möjlighet att anmäla flera lag till 
Sanktanspel. 
En utomhus- och inomhuscup betalas av föreningen.
Varje lag i åldergruppen skall vara bollkallar vid seniorlagens hemmamatcher, flicklagen på Dam-
matcher och pojklagen på Herr-matcher.

      
12 år S:t Erikscupen 7-manna
Träning
Fortsatt träningsfokus på individuell teknik, se 10-11 år, samt grundförutsättningarna i anfalls och 
försvarsspel. Börja introducera övningar för kondition och styrka med boll. Möjlighet till extra 
träning finns genom den ”Talangutveckling” som föreningen arrangerar med fokus på individuell 
teknik för både flickor och pojkar en gång i veckan under utomhussäsongen. Se ”Övriga riktlinjer 
för ungdomsverksamheten”.

Match
Rekommenderat antal spelare till match är 10.
Matchgaranti tillämpas, se avsnittet ”Match”.

Lagindelning
På pojksidan delas spelarna efter nivå och intresse i utvecklingslag och breddlag, se avsnittet 
”Utvecklingslag och breddlag”. Geografisk indelning gäller således inte längre. 

Utvecklingslag pojkar - I utvecklingslagen är det tillåtet att spela mer med de spelare som har nått 
längst i sin fotbollsutveckling. De spelare som inte får så mycket speltid ska få möjlighet att delta i 
breddverksamheten. 

Breddlag pojkar - Målsättningen med breddverksamheten är att ge spelarna möjlighet till fortsatt 
utveckling. Individens utveckling är alltid viktigare än laget. Nivåindelning på träning och match 
sker vid behov även inom breddverksamheten. Vi anmäler lag till olika nivåer för att alla ska få 
möjlighet att spela matcher utifrån sina kunskaper.

Säsong
Utomhusträning två till tre gånger i vecka.Inomhusträning en gång i vecka
Träningsläger enligt ”Riktlinjer för cuper och träningsläger”.
Under sommaren bör åldersgruppen representeras med ett eller flera lag vid en gemensam 
turnering. Deltagande i S:t Erikscupen sker med flera lag inom träningsgrupperna utifrån 
åldersgruppens storlek. Deltar i föreningens egna turneringar,vår och höst. 
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13-16 år
Träning
Träningen bedrivs enligt Huddinge IF:s spelarutbildningsplan (se separat dokument på föreningens 
hemsida). Större fokus läggs på taktisk, fysisk och mental träning för att förbereda spelarna på 
seniorfotboll.

Match
Max 16 spelare kallas till match.
Matchgaranti tillämpas, se avsnittet ”Match”.

Lagindelning
Lagindelningen fortsätter från föregående år. 
Spelarna kan dock byta mellan breddlag och 
utvecklingslag beroende på deras utveckling och 
intresse.

Sportslig målsättning
Är att Huddinge IF ska representeras av lag i 
högsta serien i S:t Erikscupen på både pojk och flicksidan. 

Säsong
Breddlagen
S:t Erikscupen
Minst en cup vår och höst, varav totalt två cuper under året betalda av föreningen
Träning två till tre gånger i veckan april-oktober, en till två gånger i veckan november-mars.
Träningsläger kan genomföras enligt ”Riktlinjer för cuper och träningsläger”.
Utvecklingslagen
S:t Erikscupen
Minst en cup vår och höst, varav totalt två cuper under året betalda av föreningen.
Träning tre till fyra gånger i veckan april-oktober, två till tre gånger i veckan november-mars.
Träningsläger och cupdeltagande enligt ”Riktlinjer för cuper och träningsläger”.

17-19 år 
Träning
Träningen bedrivs fortsatt enligt Huddinge IF:s spelarutbildningsplan (se separat dokument på 
föreningens hemsida). Större fokus läggs på taktisk, fysisk och mental träning för att förbereda 
spelarna på seniorfotboll.

Sportslig målsättning för pojkjuniorer: Tre alternativ finns beroende på den fotbollsmässiga 
utvecklingsnivån på åldergruppen. Alternativen kan kombineras.  

År Alt 1 Alt 2 Alt 3
17 Pojkallsvenskan S:t Erikscupen Elit Uppflyttning till seniorverksamheten
18 Juniorallsvenskan div 1 S:t Erikscupen Elit Uppflyttning till seniorverksamheten
19 Juniorallsvenskan div 1 S:t Erikscupen Elit Uppflyttning till seniorverksamheten

Sportslig målsättning för flickjuniorer
17 år S:t Erikscupen 
18 år uppgå helt i seniortruppen

Breddlag för flick- och pojkjuniorer bedrivs om det går att organisera med ideella ledare.



Övergången till seniorfotboll
Utvecklingslagen utgör från och med året man ska fylla 17 år föreningens juniorlag och tillhör då 
respektive seniorsektioner. Syftet är att ett nära samarbete med seniorlaget på ett smidigt sätt 
möjliggöra att kunna slussa egna talanger till representationslagen. Huddinge IF kräver av våra 
huvudansvariga tränare i Dam och Herr att de lägger ner tid och kraft på kontakten med 
juniorlagen.

I och med övergången till seniorverksamheten upphör riktlinjerna för Fotboll för alla att 
gälla. De spelare som inte har talang eller ambition att spela i Huddinge IF när 
juniorverksamheten avslutas, får hjälp att komma till andra föreningar i vårt närområde.

Bildandet av utvecklingslag och breddlag

Flickfotboll
Nivågruppering på träning och match görs vid behov från 10 år och uppåt, viktigt dock att 
träningsgruppen hålls ihop och att gemenskapen finns kvar intakt. Flera lag kan anmälas till 
seriespel utifrån den nivåindelade träningen. Antal lag bestäms av åldersgruppens förutsättningar 
och storlek. Samarbetet med ålderskullarna över och under är mycket viktigt för att ge extra 
stimulans till de mest ambitiösa talangerna. 

Pojkfotboll
10 år – föreningen kallar till ett möte med ledarna för åldersgruppens alla lag. Ungdomskommittén 
utser en ledare att tillsammans med övriga ledare inom åldersgruppen ge extra träningstillfällen 
under säsongen för alla barn i åldersgruppen. Den extra träningen är ett sätt att börja arbeta med 
åldergruppen i dess helhet och få barnen från de olika kvarterslagen att känna varandra. Träningen 
är frivillig. Antal träningstillfällen under säsongen bestäms utifrån de förutsättningar som gäller för 
åldersgruppen. Vid två tillfällen under året ska särskild målvaktsträning ordnas dit alla som visat 
intresse för att stå i mål är välkomna. 

11 år - ungdomskommittén utser en tränare som åldersgruppsansvarig och som 
tillsammans med övriga tränare inom åldersgruppen leder verksamheten. Tränaren skall ha 
adekvat tränarutbildning för att kunna utveckla barnens fotbollskunnande. Lika viktigt är att 
tränaren skall ha karaktär och förmåga att hantera barn och föräldrar på ett objektivt sätt. 
Alla barn skall bli sedda. Tränaren kan antingen vara en extern person utan anknytning till 
något barn inom gruppen eller en förälder. Personens egenskaper är det viktigaste. 
Den extra träningen från 10 årsåldern fortsätter. Under året ska åldersgruppen delta i cuper 
med de spelare som har visat störst intresse och/eller kommit längst i sin fotbollsutveckling. 
Förslagsvis spelas en vår cup och en sommar cup där övernattning inte krävs. I dessa cuper 
deltar man med flera lag beroende på förutsättningarna inom åldersgruppen. Som ett 
alternativ till cuper kan extra lag anmälas i S:t Erikscupen. 

Efter sommaruppehållet sammankallar åldersgruppsansvarig till ett extra ledarmöte för 
åldersgruppens samtliga ledare samt till ett föräldramöte. Syftet med dessa möten ska vara 
att planera och informera om uppdelningen i ett utvecklingslag och ett breddlag. 
Uttagningen baseras på en sammanvägning av träningsvilja och fotbollskunnande, d.v.s. 
teknik, snabbhet, spelförståelse och speluppfattning. Viktigt också att inställning, och 
uppträdande på och utanför plan vägs in som faktorer. Efter St: Erikscupen delas lagen in i 
utvecklingslag och breddlag. Indelningen i grupperna är inte permanent eller statisk. 
Beroende på spelarens eget intresse, utveckling samt ambitionsnivå kan spelaren byta 
grupp under pågående säsong. 
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12 år – uppdelningen är klar. Det löpande samarbetet mellan trupperna fortsätter. 
Utvecklingslagets tränare ansvarar fortlöpande för att hålla sig uppdaterad angående breddlagets 
spelares utveckling och fotbollsmognad. 

Utvecklingslagsavgift
Utvecklingsverksamhet kostar extra i jämförelse med breddverksamheten. Därför tar Huddinge IF 
ut en extra avgift för att finansiera följande områden:

• Tränarutbildningar. Målsättningen är att utvecklingslags tränare är grundutbildade i minst 
Bas 2 och har som krav på sig att gå på nya tränarutbildningar. 

• Vid behov arvoderade tränare.
• Prioriterade och fler träningstider.
• Ekonomiskt lägerbidrag från föreningen då föreningens ekonomi tillåter.

Målvakterna
Huddinge IF rekommenderar att så många som möjligt i åldern 
5-10 år provar på målvaktsspelet, både på träning och på match. 
Från 11 års ålder ska Huddinge IF´s målvakter erbjudas speciell 
målvaktsträning regelbundet under utomhussäsongen.

Eftersom målvaktens arbetssätt i en match skiljer sig avsevärt 
från de andra spelarnas, så krävs det också en annan form av 
träning. Förutom ren grundträning som teknik, koordination, 
rörlighet, styrka, spänst, snabbhet och kvickhet, kan 
målvakterna dessutom träna på givna situationer under matchliknande former.

Trots att målvakten har en speciell funktion i laget är det viktigt att han eller hon får träna att både 
passa och skjuta, dels för att träna sitt eget spel med fötterna och dels för att få en idé om hur en 
anfallare tänker och spelar.

Den åldersmässiga grundträningen kan se ut så här:
7-10 år - under den här perioden bedrivs ingen målvaktsträning för enskilda spelare. Vid några 
träningstillfällen per månad ska däremot träningen innehålla en viss del målvaktsträning för 
samtliga spelare. Många övningar kan också användas som uppvärmning och uppmjukning. Alla 
som vill bör också få prova på målvaktsspel under en match.

11-12 år - Nu bör intresserade spelare få speciellt utformad målvaktsträning 1 gång per vecka. Det 
kan vara flera i ett lag som deltar i träningen och samma spelare bör inte agera målvakt hela tiden. 
För den egna utvecklingen är det viktigt att de även spelar matcher som utespelare. 
Målvaktsträning kommer också att genomföras i den extra träningsgruppen för bildandet av 
utvecklings- och breddlag.

13-16 år - Nu bör spelarna välja om de skall vara målvakter eller utespelare. Målvakterna
ska få både spelmomentsträning med utespelarna och ren specialträning.

17-19 år - Nu bör det finnas 2 målvakter i varje speltrupp. De skall lära sig de sista grunderna 
samtidigt som de vidareutvecklar övriga moment. Målvaktsträningen bör ske i samarbete med 
seniortruppernas målvakter och målvaktstränare.

10



Match
Det viktigaste är att se på matchen framförallt som ett inlärningstillfälle. Målsättningen med 
matcher är att de ska vara roliga och för att se om träningarna har gett resultat, dvs inneburit en 
spelmässig utveckling för individen. Ledaren kan utvärdera vad som behöver läggas fokus på 
kommande träningar och den individuelle spelaren vad han eller hon förbättrat i sitt spel. Med 
denna målsättning så tillämpas ”Matchgaranti” inom föreningens ungdomsfotboll. Detta innebär 
att alla som kallas till match skall få spela. Upp till 14 årsåldern skall alla som kallas till match ges 
möjlighet att spela från matchstart.
Poängmässiga resultat är en logisk konsekvens av att ledarna har kvalitet och en långsiktighet på 
träningarna, låter alla spela, uppmuntrar spelarna att ha roligt och våga lyckas och misslyckas i en 
trygg miljö. Matcherna är en del av en långsiktig spelarutbildning där målet är att så många som 
möjligt av våra ungdomsspelare ska kvalificera sig för spel i våra seniorlag. Som ledare i Huddinge 
IF Fotboll har ni lyckats, inte när ni vunnit en match, utan när ni lyckas utveckla varje enskild 
spelare utifrån deras unika förutsättningar.

Spelidé
Huddinge IF Fotboll har en uttalad målsättning att spela en offensiv, teknisk och publikvänlig 
fotboll, från 5-manna till seniorlagen.  Vi tror att det är viktigt att det finns en gemensam spelidé 
som inspiration och identitet för föreningens aktiva. Det handlar inte om att låsa sig i ett visst 
spelsystem, utan några grundförutsättningar att knyta verksamheten kring. Ledare och spelare 
bestämmer alltid själv utifrån lagets förutsättningar vad som är möjligt att genomföra.

• I Huddinge IF spelar vi fotboll, vi sparkar inte boll. 
Ledarna uppmuntrar att vi spelar oss ur situationer i så lång utsträckning som möjligt, istället för 
att ”tjonga” på säkerhet.

• I Huddinge IF uppmuntrar vi kreativitet 
Med kreativitet menar vi spelarens rätt att uttrycka sig på planen. Om vi ska få fram tekniska 
spelare som kan bryta mönstret måste vi tillåta misslyckanden och uppmuntra modet att våga göra 
det oväntade.

• I Huddinge IF vårdar vi bollen. 
För att vi ska kunna föra spelet är det viktigt att alla spelare vill och vågar vårda bollen, även när de 
är utsatta för press från motståndare. Hellre täcka och hålla i än panikpass i blindo.

•  Huddinge IF prioriterar vi ett snabbt passningsspel. 

Ett passningsspel med få tillslag är en förutsättning för ett snabbt anfallsspel. Vi slår på ett tillslag 
om vi kan, två eller tre om vi måste.

• I Huddinge IF har vi inga låsta positioner på planen. 

För att vi ska kunna hålla bollen inom laget gäller det att medspelarna hela tiden rör på sig. Vi ska 
alltid sträva efter att ha minst 3 passningsalternativ för bollhållaren, vilket blir möjligt genom 
rörelse mellan positionerna.

• I Huddinge IF rullar målvakten ut bollen.

Varje gång målvakten tvingas göra utspark är det ett resultat av för dålig rörelse bland utespelarna 
och laget har nu max 50% chans att vinna bollen. Om vi gör oss spelbara så att målvakten kan rulla 
ut bollen är det bättre förutsättningar för att vårda bollen och skapa ett snabbt passningsspel.
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Lagens organisation
För att Huddinge IF´s breda ungdomsverksamhet ska fungera behöver varje lag tillsätta 
ledare med olika roller och ansvar. När ett lag startar i S:t Erikscupen bör följande roller 
inom laget finnas:

• Minst 2 tränare/lag 
• Minst 1 lagledare/lag  
• Kassör
• Föräldraråd som hjälper till med kringarrangemang.

Huvudtränarens uppgifter
• Ansvarar för att Huddinge IF:s regler och riktlinjer följs.
• Ansvarar för planering och genomförandet av träning och match.
• Ansvarar för insamling av material efter träning och match.
• Håller ungdomsansvariga underrättade om lagets verksamhet.
• Deltar i ungdomsledarträffen.

Övriga tränares uppgifter
Assistera tränaren vid match och träning och assistera lagledaren vid behov.
Deltar i mån av intresse på tränarutbildningar arrangerade av Huddinge IF.

Lagledarens uppgifter
• Ansvarar för uppdatering av medlemsregistret för sitt lag.
• Informerar kansliet om ändringar i laget.
• Ansöker om träningstider, anmäler till cuper.
• Ansvarig för inventering av materiel såsom koner, västar, bollar.
• Ansvarig för att bollkalleuppdrag fungerar.
• Redovisar närvarokort till kansliet två ggr/år och deltar på lagledarmöten.

Kassörens uppgifter
Ansvarar för lag kassan och lagkontot.
Ansvarig för att lagets sponsorsamarbeten följer Huddinge IF´s policy för sponsring.
Upprättar budget för säsongen baserad på lagets säsongsplanering.
Ansvarar för eventuell lotthantering i laget.

Föräldragruppens uppgifter
En stark och engagerad föräldragrupp är en förutsättning för en stabil och framgångsrik 
verksamhet i laget. Utöver de självklara som att skjutsa till träning och match och delta på 
föräldramöten så skall föräldragruppen tillsammans med ledarna arrangera aktiviteter för att dels 
stärka gemenskapen och dels skapa en lagkassa. Utöver avgiften för S:t Erikscupen bekostar 
föreningen avgiften för en inomhuscup och en utomhuscup per år (Se under varje åldersgrupp). 
Träningsläger och ytterligare cuper och turneringar bekostas av laget själv.   
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Ledare
Alla Huddinge IF:s ledare ska följa klubbens ledstjärnor för ledare:

• Vara ett föredöme för spelare och andra ledare och alltid uppträda korrekt mot 
motståndare och matchfunktionärer.

• Följa riktlinjerna i Huddingemodellen.
• Följa föreningens utbildningsstege för att alltid kunna ge spelarna rätt möjligheter att 

utvecklas.
• Aktivt jobba mot droger, mobbing, rasism och könsdiskriminering. 
• Verka för Rent Spel och Stff:s nolltolerans mot grovt språkbruk i fotbollssammanhang.
• Påtala vikten av att sköta sin hygien vid match och träning.
• Skapa goda kontakter med motståndare och matchfunktionärer.
• Instruera spelarna på ett positivt sätt under träning och match.
• Se till spelglädje och individuell utveckling före matchresultat och tabellplacering.
• Bära klädsel i enlighet med föreningens materialpolicy i de sammanhang vi företräder 

föreningen.
• Låta alla som tränar bli uttagna till match och alla som blir uttagna få speltid.
• Delta i de två årliga ledarträffarna vår/höst som föreningen arrangerar.

Ledarutbildningsplanen
Ledarutbildningarna är kostnadsfria för Huddinge IF´s ledare och obligatoriska att genomföra enligt 
följande utbildningsstege:

       Fotbollsskolan:              Huddinge IF:s föräldratränarutbildning, BAS 1 Avspark
       5-manna                         BAS 1 Ledarskap & Teknik
       7-manna                         BAS1 Spelförståelse, Träningslära & Målvaktsspel
       11-manna Bredd           BAS1
       11-manna Utv               BAS2

Ungdomskommittén bestämmer tidplanen och när den skall vara genomförd tillsammans med 
respektive tränare.
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Spelare

Alla spelare skall:

• Bära klädsel i enlighet med föreningens materialpolicy i de sammanhang vi företräder 
föreningen.

• Vara en god kamrat och respekterar ledare, medspelare, motståndare och 
matchfunktionärer.

• Tacka alltid motståndare och domare efter match.
• Använda vårdat språk i fotbollssammanhang.
• Ha godkända fotbollsskor och benskydd på all träning och match.
• Komma i tid till matcher och träningar och meddelar frånvaro i god tid. 
• Göra sitt bästa i alla lägen.

Föräldrar

En aktiv föräldragrupp är viktig i varje lag och lyfter verksamheten till nya höjder. Som förälder till 
ett barn i Huddinge IF har Du åtagit dig att verka för dessa ledstjärnor:

• Var en god förebild och lär ditt barn att hårt arbete och att alltid göra sitt bästa är viktigare 
än seger, på det viset blir ditt barn alltid en vinnare.

• Heja gärna på ett positivt sätt på hela laget, men coacha och instruera inte laget från 
sidlinjen. Det är ledarnas uppdrag att instruera spelarna på träning och match, därför står 
inga anhöriga tillsammans med laget under matcherna. Ledarna är oftast föräldrar som 
ställer upp frivilligt för att ge ditt barn en positiv idrottsupplevelse och de behöver stöd, 
inte kritik. Har Du åsikter om hur ledaren sköter uppdraget ska Du vända dig till Huddinge 
IF:s ungdomskommitté istället för direkt till ledaren.

• Delta aktivt i arrangemang som anordnas av laget eller föreningen enligt 
Huddingemodellen.

• Anmäl ditt barns frånvaro och hjälp till att passa tider.
• Stöd ditt barn genom att uppmuntra och visa intresse för laget.
• Alla domare gör sitt bästa. Ingen kan se allt, inte heller Du. Låt domaren döma matchen.
• Tänk på att ditt uppträdande präglar andra människor och föreningars bild av Huddinge IF.
• Ser till att ditt barns medlemsavgift betalas i tid, viktigt ur försäkringssynpunkt.
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Övriga riktlinjer 

Träningstider
Huddinge IF är en stor förening med många lag vilket får som konsekvens att anläggningarna 
utnyttjas till bristningsgränsen. För att underlätta fördelningen av tider inom föreningen gäller 
principen att;

1. Medlemsavgifterna skall vara betalda i tid
2. Utvecklingslag går före bredd från 13 års ålder. Enligt RF´s riktlinjer för barn- och 

ungdomsidrott kan elitinriktad träning bedrivas från 13 årsåldern
3. Äldre lag går före yngre
4. Yngre lag skall träna på tidiga kvällstider och äldre lag på senare
5. Lag med fler spelare går före lag med färre spelare (enligt stor plan)
6. Flera lag delar plan då behov finns

I möjligaste mån tillämpas närhetsprincipen vid fördelning av planer. Jämställdhet mellan flick- och 
pojkfotboll tillämpas självklart också enligt föreningens stadgar.

Information om lagens träningstider presenteras på hemsidan. Med konstgräsplanernas intåg i 
svensk fotboll har fotbollen blivit en året runt sport på ett annat sätt än tidigare. Under 
vinterperioden erhåller lag i enlighet med Huddinge IF:s policy för vinterplaner (se separat 
dokument på hemsidan) tider på Huddinges vinterunderhållna konstgräsplaner, där föreningen 
täcker kostnaderna för planhyror.

Flytt av lag mellan olika åldersgrupper
Alla lag ska spela i den ålderskategori där de hör hemma för att gagna individens utveckling. UK
beslutar om undantag i särskilda fall.

Rotationsträning 11-manna  
Mellan 11-mannalagen finns en regelbunden kontakt och en aktiv rotationsträning för att stimulera 
spelare som i sin egen grupp kommit långt i utvecklingen. Denna typ av stimulans finns från 13-
årslagen och hela vägen upp till seniorlaget, samt mellan alla olika nivåer. Ledarna kommer 
överens om lämpliga tidpunkter och antalet träningspass som spelarna ska få möjlighet till 
rotationsträning. Genom denna träning får spelare med stark utveckling möjlighet att prova en 
tuffare omgivning, men också chans att flyttas upp permanent.

Flytt av barn/ungdom mellan olika åldersgrupper
Om ett barn/ungdom skall flyttas upp till en äldre åldersgrupp skall han/hon ha kommit så långt i 
sin utveckling att han/hon tillhör minst de 7 -11 bästa i den äldre åldersgruppen. 

Talangutveckling 
Under utomhussäsongen erbjuds flick/pojk spelare i åldern 8-12 år extraträning under ledning av 
kvalificerade instruktörer. Extraträningen har fokus på individuell utveckling och teknik och är 
öppen för alla spelare i aktuell ålder. Information om detta finns på föreningens hemsida 
(www.huddingeif.se). Föreningen har som målsättning att erbjuda detta årligen under 
förutsättning att det finns resurser till detta. Huddinge IF tror att det bästa sättet att utveckla 
spelare i unga år är att de stannar kvar i sin lokala förening där de har en social trygghet och har 
nära till anläggningarna. Genom rotationsträning med äldre lag, individuell träning i extra 
talanggrupper, genom lokalt samarbete mellan skola med fotbollsprofil och förening, genom att 
ges stort ansvar i sina lag och ha nära till seniorfotboll - är vi övertygade om att detta är det bästa 
såväl för individens utveckling som för svensk fotboll i stort. 
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Spelarrekrytering
Huddinge IF får rekrytera spelare från närområdet till sina utvecklingslag från P/F13. Spelare som 
ansluter till laget ska gå in i en tänkt startelva, det vill säga vara bland den elva bästa i det skedet.
Spelarrekryteringar får inte ske under pågående säsong. Förutom att ledaren i Huddinge IF laget i 
aktuell åldersgrupp tar direktkontakt med spelarens föräldrar ska även kansliet i denne spelares 
förening kontaktas av Huddinge IF´s kansli.

S:t Erikscupen (8-19 år) 
Anmälan till S:t Erikscupen görs på blanketter som mailas ut av kansliet i november. Alla lag ska 
anmäla sig till den åldersgrupp man tillhör. Från 11 år kan man välja olika nivåer. Resultat (ej 5-
manna) och tabell finns på www.stff.se och www.sanktan.se.

Licenser och försäkringar
I samband med att lag anmäls till seriespel betalas också licensavgift och licensförsäkring, detta 
står klubben för. Alla spelare som löst medlemsavgift i Huddinge IF är försäkrade dels genom 
licensförsäkring som gäller från det år man fyller 15 år och uppåt dels genom ungdomsförsäkring 
som gäller upp till det år man fyller 15 år. Försäkringarna gäller vid olycksfallsskada som inträffar 
under match eller träning samt under färd till och från match eller träning. Alla ledare i föreningen 
är försäkrade genom RF:s grundförsäkring. Vid skada ring Folksams Idrottsförsäkring 08-7728740.
Meddela styrelsen om skadan.

Det året spelaren fyller 12 år
Spelaren skall registreras hos Folksam, och det görs med hjälp av ett intyg som fås på kansliet. 
Lagledare distribuerar och tar in ifyllda intyg. Kansliet registrerar hos Folksam.

Det året spelaren fyller 15 år
Först ska intyg för licensiering och därefter underlag för spelarlegitimation ordnas. Intyget, som 
avser godkännande hos förälder att registrering av personuppgifter får ske, kan laddas hem från 
hemsidan/Blanketter. Lagledare ser till att intygen blir ifyllda och lämnar dessa sedan till kansliet.

Straffavgifter
Straffavgifter som klubben åläggs att betala för t.ex. dåligt uppträdande vid match, w.o. avgifter 
eller matchändringar bekostas av respektive lag eller spelare.

Resultatrapportering S:t Erikscupen (gäller inte F/P 8-9 år):
Enligt Tävlingsbestämmelserna är det hemmalagets skyldighet att resultat rapporteras till StFF, 
samma dag som matchen spelats. Rapportering av resultat görs på förbundets hemsida 
www.stff.se  Logga in med lösenord Du fått från kansliet.

Domarinformation
Tillsättning 11 & 7-manna
Domare till alla 11 och 7-mannamatcher tillsätts av Stockholms Fotbollförbund. Sök information på 
deras web www.stff.se där Du hittar information om vilken domare som ska döma. Ta gärna 
kontakt med domaren någon dag före match för att säkerställa att han/hon kommer.

Tillsättning 5- manna
Domarna tillsätts av laget själva. Första året i 5-manna rekommenderas att en förälder dömer 
matcherna, ingen ersättning bekostas av Huddinge IF. Motiveringen är att regler behöver förklaras 
och tas om i lugn takt under matcher, vilket visat sig fungera bättre med föräldrar som domare än
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Tillsättning 5-manna forts.
yngre domare utan erfarenhet. Andra året i 5-manna bokar ledaren upp med någon domare (finns 
en domarlista på hemsidan), eller avtalar med en förälder att sköta domaruppdraget. Om ni 
använder en utomstående domare (ej förälder) får ni tillbaka domarersättningen.

Domarersättning
Domarna förväntar sig att få arvodet i samband med matchen. Lagkassan lägger ut för 
domararvodet och får tillbaka pengarna mot inlämnande av kvitto till kansliet.

Medlemsavgifterna
Medlemsavgiften består av två delar, föreningsavgift och verksamhetsavgift. Avgifterna betalas i 
förskott och gäller ett kalenderår. Märk inbetalningen med namn och lagtillhörighet. Betalas inte 
medlemsavgiften inom utsatt tid så gäller inte försäkringen och man kan då heller inte spela match 
i cup eller seriespel.  Aktuella medlemsavgifter, betalningsvillkor samt konto för inbetalning finns 
på föreningens hemsida (www.huddingeif.se).

Vad får man för medlemsavgiften?
Organiserad fotbollsverksamhet, ett par matchstrumpor, försäkring, domaravgifter, cupavgifter, 
planhyror, administration, Sanktan-avgift, matchställ till utlåning, bollar, koner och övrigt material, 
medlemskort med rabatter.

Spelare som börjar efter 1 augusti
Om en medlem börjar efter 1 augusti betalar man hela föreningsavgiften och 50 % av 
verksamhetsavgiften.

Spelare som slutar
Om en medlem väljer att sluta återbetalas inga avgifter, samma sak gäller om en spelare blir 
skadad

Lagsponsring
Maila företagsnamn, organisationsnummer, faktureringsadress och kontaktperson till kansliet.
Huddinge IF fakturerar företaget som betalar till Huddinge IF. Laget använder pengarna för 
materialinköp, cuper och liknande. Dessa utgifter betalas av föreningen mot faktura eller 
motsvarande. Laget kan alltså inte få sponsorpengar direkt insatta på sitt lagkonto. Den här 
konstruktionen är till för att hantera kravet på såväl bokföring som reklamskatten på korrekt sätt 
och för att inga oegentligheter ska kunna förekomma.

Lagkonton
Huddinge IF har avtal med Swedbank och där samlar vi alla våra lagkonton.
Vill man ha ett eget lagkonto för t.ex. insamling av pengar till cuper och andra lagaktiviteter, så 
utser man en ansvarig kassör i laget på ett föräldramöte. Därefter mailas kassörens fullständiga 
personuppgifter till kansliet. Föreningen öppnar kontot och återkommer med kontoinformation. 
Bankkontot tillhör föreningen och inte det enskilda laget.

Aktivitetsstödet
Kommunala och statliga bidrag är en förutsättning för att Huddinge IF ska kunna bedriva 
ungdomsverksamhet. För att få dessa bidrag krävs att vi redovisar antalet aktiviteter per spelare. 
Detta görs genom att fylla i närvarokort i MyClub, två gånger per år, kansliet meddelar 
inlämningsdatum. Lagledaren är ansvarig för att närvarokort redovisas. Material för kommande 
säsong delas einte ut till lag innan de redovisat närvarokort till kansliet enligt anvisade tider.
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Egna arrangemang

Våra egna cuper är:
• Vårcupen  (5-7-manna), arrangeras av P/F 12.
• Höstcupen 7-manna arrangeras av F/P 9.
• Höstcupen 11-manna arrangeras av kansliet.
• Huddingemästerskapen (internserie för 

fotbollskolan 7-år), arrangeras av F/P 7.

Ungdomsledarträff
Två gånger om året (1 gång på våren, en gång på hösten) arrangerar Huddinge IF ledarträffar på 
Källbrinks IP. Där diskuteras Huddingemodellen och informeras om förändringar inför nästa säsong 
mm. Det är obligatoriskt att varje lag har minst en representant på Ungdomsledarträffarna.

Sommarfotbollsskolan
Fotbollsskolan arrangeras av Huddinge IF under sommarlovet på Källbrink, Visättra och Vårbys 
konstgräsplaner. Den pågår dagtid under en vecka. Alla flickor och pojkar mellan 7-15 år är 
välkomna att vara med. Barnen delas i grupper efter ålder och kompisar.

A-lagsmatcher
P8-15 är ”Bollkallar” vid herrarnas hemmamatcher på Källbrinks IP. F8-F15 är ”Boll-Lisor” vid 
damernas hemmamatcher på Källbrinks IP. Kansliet ansvarar för att ett schema kommer ut under 
våren, lagledarna i respektive lag ansvarar för att bemanningen fungerar. Vid minst två tillfällen per 
säsong arrangerar föreningen extra kringarrangemang (ex. inmarsch med knattelag, 
pausunderhållning, nationalsång med orkester mm) i samband med A-lagens matcher. 

Fotboll i skolan
Huddinge IF bedriver fotboll på skoltid i en mängd grundskolor i Huddinge kommun. Syftet är att ge 
en positiv bild av föreningen ute i skolorna, att ge möjlighet till våra spelare att få träning på skoltid 
och att låta elever som inte spelar organiserad fotboll pröva på. 

Sociala projekt
Huddinge IF vill vara en viktig förening i vårt lokala samhälle. I vårt uppdrag som stor 
ungdomsförening ser vi det som självklart att ta egna initiativ för att stärka integration och 
jämställdhet och jobba mot droger och ungdomskriminalitet. Genom att göra detta hjälper vi 
kommunen att uppnå sina målsättningar i det Idrottspolitiska programmet.

Lagfotografering
Är obligatorisk för samtliga lag i Huddinge IF. Däremot är det självklart inget tvång att köpa 
fotokopior på bilderna. Skälet till att lagfotograferingen är obligatorisk är att vi gör väggtavlor med 
lagbilder på samtliga lag, vilket är en viktig dokumentation att ha och visa i klubbhuset.
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Riktlinjer för cuper och träningsläger

Att åka iväg på träningsläger och cuper skapar god gemenskap och laganda, samtidigt som man 
utvecklas som fotbollsspelare och som människa. Det är viktigt att man som ledare noga överväger 
vilken effekt ett deltagande i en viss turnering ger, med hänsyn taget till bland annat spelform, 
spelplats och turneringsupplägg. 

Detta gäller alla ungdomslag (7-16 år)
Utöver avgiften för S:t Erikscupen bekostar Huddinge IF avgift för en av föreningen 
rekommenderad inomhuscup och en utomhuscup (valfri) per år. Träningsläger betalas av laget 
själv. Lagen anmäler sig själva till cuperna och meddelar den arrangerande föreningen att sända 
fakturan till Huddinge IF. Alla lag i Huddinge IF har dessutom gratis deltagande i Mälarvik Cup. Vill 
lagen delta i fler cuper bekostar man det själva ur lagkassan. 

5-6 år 
Lokala turneringar i kommunen

7 år   
Deltagande i cuper i närområdet och angränsande distrikt.

8-9 år  
Deltagande i cuper i närområdet och angränsande distrikt.

10-11 år
Träningsläger i regionen med 2 övernattningar.
Deltagande i cuper i regionen.

12-13 år
Träningsläger nationellt med 4 övernattningar.
Deltagande i cuper nationellt.

14-16 år
Cupdeltagande kan ske både nationellt och internationellt.
Träningsläger nationellt och internationellt med 5 övernattningar.
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MaterialMaterial
Att alla i laget och alla lag i föreningen klär sig lika förstärker klubbkänslan och sammanhållningen. 
Profilguiden finns att hämta på hemsidan under ”Klubbshop”. Allt material som lagen handlar ska 
hämtas från profilguiden och köpas från den leverantör som föreningen har avtal med. Syftet med 
samarbetet med specifik leverantör är att kunna erbjuda tränings- och matchkläder som håller hög 
kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Materialbeställning
Kansliet begär i slutet av varje säsong en inventering av material från lagen, som vi sedan baserar 
materialbeställningen inför kommande år på. Använd blanketten ”Materialinventering” 
(www.huddingeif.se/Ungdom/Blanketter). Utlämningen av materialet sker på en speciell 
utlämningsdag på kansliet under våren.

Matchställ
Huddinge IF´s ordinarie matchkläder är gul/svarta (gula) tröjor, svarta kortbyxor/ knickers och gula 
strumpor. Matchställ (tröjor) tillhandahålls av föreningen/kansliet i början av säsongen.
En modell av matchshorts bestäms av Huddinge IF och materialleverantören och kan antingen 
beställas lagvis via Huddinges kansli och materialleverantör eller köpas separat på kansliet efter 
överenskommelse med kansli personal.

Matchstrumpor
Lagledaren hämtar ut strumpor på kansliet och delar ut till spelarna. För spelare som börjar mitt 
under säsong går det bra att komma till kansliet och hämta ut strumpor, så snart medlemsavgiften 
är betalad. Extra strumpor går att köpa på kansliet.

Träningskläder
Huddinge IF tar tillsammans med föreningens leverantör fram 2 förslag (i olika prisklasser) på
träningskläder, dessa är de enda som ska användas av lagen.

Reservställ
Klubben kommer att ha ett antal reservställ för utlåning på kansliet.

Klubboveraller
Huddinge IF har beslutat ta fram 2 st Huddingeoveraller i 2 olika prisklasser. På overallen ska 
”Huddinge IF Fotboll” vara tryckt på ryggen och klubbmärket på vänster bröst. Valfritt så ska även 
namn kunna tryckas på höger bröst samt höger byxben. Dessa overaller ska användas när laget 
representerar Huddinge IF.

Bollar
Mottot är att varje spelare ska ha en boll och varje träningsgrupp ska ha ett antal bollar som är lika 
med antalet betalande medlemmar. Varje år har sedan träningsgruppen rätt till 5 nya bollar/lag att 
ersätta ev. bortkomna eller trasiga bollar med. När lagen går från att spela med bollstorlek 3 till 4 
och 4 till 5 har man rätt att kvittera ut en boll/spelare. Klubben tillhandahåller även en 
inomhusboll/träningsgrupp och säsong som delas ut på höstens ungdomsledarträff.
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Koner, västar
Varje lag ska ha koner och västar för att kunna bedriva en bra verksamhet. För lag som tränar på 
Källbrinks IP finns koner och västar i materialförrådet.

Tryck
Endast tryck som är godkända av Huddinge IF får tryckas på textilier och väskor. Texten ”Huddinge 
IF” ska vara i teckensnitt ”Vibrocentro” och klubbmärket ska vara ”anno 2008”. Trycket får endast 
utföras av föreningen bestämd leverantör. Teckensnitt och klubbmärke finns för nedladdning på 
Huddinge IF´s hemsida. Huddinge IF äger reklamrättigheterna på matchtröjorna vilket innebär att 
inget enskilt lag får trycka reklam på matchtröjorna. Ungdomslagen har rättighet att sälja reklam 
på träningsoveraller, knickers, shorts, träningsställ, collegetröjor mm i samråd med kansliet. Alla 
reklamtryck innefattar 11 % i reklamskatt. All fakturering sker igenom Huddinge IF´s kansli.

Ledaroverall
Ledaroverallen ska vara av den kvalitativt bästa modellen utifrån de klubboveraller som klubben 
tagit fram. Varje träningsgrupp fr.o.m. året innan lagen spelar i S:t Erikscupen har rätt till 2-3 
ledaroveraller beroende på gruppens storlek och antal ledare. De som av klubben är engagerade 
som unga ledare har i enligt med ungdomsledaravtalet rätt till en ledaroverall. Om man fortfarande 
är verksam som ledare inom Huddinge IF efter 3 år så har man rätt till att få en ny overall. Om man 
avslutar sitt tränaruppdrag inom 1 år så måste overallen omedelbart återlämnas till kansliet.

Materialtilldelning lagverksamhet
5-manna (8-9år), 9 st matchtröjor/lag och en målvakts tröja, 1 boll/spelare, 2-3 st 
ledaroveraller/lag
7-manna (10-12år), 13 st matchtröjor/lag och en målvakts tröja, 1 boll/spelare, 2-3 st
ledaroveraller/lag
11-manna (13-16år), 16 st matchtröjor/lag och målvakts tröja, 1 boll/spelare, 2-4 st
ledaroveraller/lag
Matchtröjan är inte individuell. Om laget har fler medlemmar än matchtröjor så skall tröjorna 
samlas in efter genomförd match och tvättas för att därefter delas ut vid nästa match till dem som 
skall spela. Antal tröjor per lag är baserad på högst antal spelare som bör kallas till match. Se 
”Verksamhet, gruppering i åldersgrupper”.

Hemsidan
Besök gärna vår hemsida www.huddingeif.se
Där hittar Du den mesta relevant information kring föreningen.

Hemsidor för lagen
Alla lag i Huddinge IF har en egen plats under föreningens domän www.huddingeif.se som är byggd 
i verktyget Idrottonline. Tills vidare kan laget själv välja om man vill använda verktyget eller om 
man har en annan lösning. Vi rekommenderar att laget använder föreningens lösning då det finns 
ett värde i att knyta ihop klubbkänslan även på webben. Kansliet hjälper till att göra en mall för 
lagens hemsidor och mailar en manual. När administratörsnycklar delats ut till webbmastern i laget 
så sköter laget själva all uppdatering av sin sida. Tjänsten är gratis för lagen.

Boka klubbhuset för möte
Klubbhuset går att boka för föräldra/spelar/ledarmöte. Kontrollera först i Aktivitetskalendern på 
hemsidan att lokalen är ledig när ni tänkt ha ert möte. Maila bokningsförfrågan till 
kansli@huddingeif.se. Kansliet bokar i kalendern och ger klartecken via e-post.
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Historia och fakta

        Grundad år: 1912                                                Antal medlemmar: 1400
                                                           Hemmaställ: Gul/svart                                       Antal lag: ca 80

        Hemmaplan: Källbrinks IP                                 Sektioner: Fotboll      

Huddinge IF är kommunens äldsta och största förening sett till antalet aktiva medlemmar. 
Inspirerad av olympiaden i Stockholm 1912 grundade redaktör Otto Hellsten föreningen 
samma år. Under flera årtionden hade föreningen många sektioner bland annat bandy, 
bordtennis, cykel, friidrott och skidor. Idag är Huddinge IF en renodlad fotbollsförening, en 
av Stockholms största med ca 1400 aktiva medlemmar.  Damfotbollen togs upp av 
föreningen på 1970 -talet och har sedan dess blivit starkare och starkare, idag spelar 
hundratals tjejer i klubben.

Klubben har ett SM-Guld på meritlistan, våren 2000 då flickor födda 1985 blev Svenska 
Mästare i inomhusfotboll. På senare tid har föreningen tack vare ett målmedvetet och 
långsiktigt arbete nått framgångar i S:t Erikscupen i form av till exempel, F94 i final  2007 
och P92 finalseger 2008. Herrlaget har som bäst gjort tre säsonger i nuvarande division 2 
och damerna har gjort fyra säsonger i division 1.

Ett stort antal idrottsklubbar i kommunen har börjat som sektioner inom Huddinge IF, bland 
annat Huddinge Hockey och friidrottsklubben Huddinge AIS.  Den sista sektionen att bilda 
eget var bandyn, år 1994 bröt man sig ur och bildade egen förening och sedan dess är 
Huddinge IF en renodlad fotbollsförening. På senare år har verksamheten vuxit och fått nytt 
blod tack vare att Huddinge IF gått in i delar av kommunen där man tidigare inte har funnits.
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